
 مـا لـه حـكـم الـرفـع

 واملـقـطـوعـات مـن املـوقـوفـات
 )باحث أول(الدكتور وليد حممد الكندري 

 األستاذ املشارك ورئيس قسم التفسري واحلديث

 كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

 جامعة الكويت

 )باحث مشارك(الدكتور مبارك سيف اهلاجري 

 األستاذ املشارك بقسم التفسري واحلديث

 لية الرشيعة والدراسات اإلسالميةك

 جامعة الكويت

 



)١(

 املقـدمة 

 

األمني نبينا حممد ,  وعىل  والصالة والسالم عىل رسولهرب العاملني , احلمد هللا         

 :آله وصحبه أمجعني , أما بعد 

فالسنة النبوية تعترب املصدر الترشيعي اإلسالمي الذي يلجأ إليه املفتي واملجتهد 

ء النظــر يف املــصدر األول الــذي هــو القــرآن الكــريم , فــإذا اســتوىف النظــر يف بعــد اســتيفا

 .القرآن الكريم ال يكون مصيبا يف رأيه إال إذا استوىف أيضا النظر يف السنة النبوية 

 مـن قـول أو فعـل أو تقريـر , وقـد والسنة النبوية هـي مـا أضـيف إىل رسـول اهللا 

 الباحــث , وقــد ال تكــون رصحيــة , فيحتــار  عــىلُتــشكلتكــون هــذه اإلضــافة رصحيــة ال 

ــستدل هبــا أو هــي ــوع لي ــل املرف ــي قبي ــات , هــل ه ــل الباحــث يف بعــض الرواي ــن قبي  م

 ?املوقوف

ًوهذا الباب مزلة أقدام الباحثني , فقد يظن بعضهم املرفـوع موقوفـا , واملوقـوف 

معـامل هـذا ًمرفوعا , فيرتتب عىل ذلك خطؤه يف االستدالل , فكان هذا البحـث لتوضـيح 

البــاب ليكــون الباحــث يف ضــوئه عــىل بــصرية مــن أمــره يف معرفــة املرفــوع واملوقــوف 

 .والتمييز بينهام 



)٢(

 . مقدمة , ومتهيد , وفصلني , وخامتة : وهذا البحث اشتمل عىل  

 .فيها أمهية هذا املوضوع , ومنهج البحث : املقدمة 

 . طوع  تعريف املرفوع واملوقوف واملقففي: وأما التمهيد    

 يف بيـان صـيغ الروايـة عنـد الـصحابة ,  وبيـان حكمهـا مـن حيـث :والفصل األول 

 :وفيه مخسة مباحث . الرفع والوقف 

 , أو أخـربين , أو سـمعت رسـول اهللا : فيام إذا قال الـصحايب : املبحث األول 

 .حدثني , أو شافهني , ونحو ذلك 

  .هللا قال رسول ا: إذا قال الصحايب : املبحث الثاين 

 بكـذا , أو هنانـا     رسـول أمرنا رسول اهللا : إذا قال الصحايب : املبحث الثالث 

 .اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن كذا 

ِأمرنا بكذا , أو هنينا عن كذا : إذا قال الصحايب : املبحث الرابع  ُ ْ ِ ُ. 

و كـانوا كنا نفعل كذا , أو كنا نقول كـذا , أ: إذا قال الصحايب : املبحث اخلامس 

 يفعلون كذا

ففيه مباحث تتعلق بام سبق من صيغ التحمل اخلمس , وهـي : وأما الفصل الثاين 

: 



)٣(

 . يف قول التابعي بعد ذكر الصحايب يبلغ به أو يرفعه ونحوها : املبحث األول  

 . الصحايب فيام ال جمال للرأي فيه قول  حكم يف: املبحث الثاين 

 .يب للقرآن يف تفسري الصحا: املبحث الثالث 

 .  خالصة البحث ونتائجه ففيها: وأما اخلامتة 

  −:ثم الفهارس عىل النحو اآليت 

 . فهرس اآليات القرآنية  −١

 . فهرس األحاديث واآلثار  −٢

 .   فهرس املصادر واملراجع −٣  

 .   فهرس املوضوعات −٤ 



)٤(

 التمهيد 

 تعريف املرفوع واملوقوف واملقطوع

 

ً قوال  أو فعال  أو تقريرا , سوءا كـان أضيف إىل النبي وهو ما : املرفوع : األول  ً ً

ًمتصال أو منقطعا أو مرسال , وسواء كان صحيحا أو حسنا أو    ضعيفا  ً ًً ً.)١(  

وهذا وهو املشهور يف تعريف املرفوع , سواء أضافه للنبي صىل اهللا عليه وسـلم 

قـال : صنفني ولـو تـأخروا صحايب , أو تابعي , أو من بعدمها , حتى يـدخل فيـه قـول املـ

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

وذهب اخلطيب البغدادي إىل أن املرفوع ما أضافه الصحايب فحسب , حيث قال 

 , وعىل )٢("املرفوع ما أخرجه الصحايب عن قول الرسول صىل اهللا عليه وسلم وفعله": 

ُسـلم ال يـسمى عنـد اخلطيـب هذا فام يضيفه التابعي فمن بعده إىل النبي صـىل اهللا عليـه و

                                                 
 , وتـدريب الـراوي ١١٨/ ١ , وفـتح املغيـث ١/٥١١النكت عىل ابن الصالح البن حجر : انظر ) ١(
٢٠٢/ ١ 
 ٢١الكفاية يف علم الرواية ص ) ٢(



)٥(

مرفوعا إال إذا ذكر الصحايب فيه , والـصواب خـالف ذلـك , بـل الرفـع إنـام ينظـر فيـه إىل  

 )٣(.املتن دون اإلسناد 

جيوز أن يكون اخلطيب أورد ذلـك ": واعتذر ابن حجر للخطيب البغدادي بقوله 

   )٤("عىل سبيل املثال ال عىل سبيل التقييد , فال خيرج عنه يشء

وهو ما أضـيف إىل الـصحايب مـن قولـه أو فعلـه أو تقريـره , : املوقوف : والثاين 

ًمتصال كان سنده أو منقطعا  ً.)٥(  

واشــرتط احلــاكم يف املوقــوف أن يكــون إســناده متــصال إىل الــصحايب مــن غــري 

  )١(.انقطاع , وهو رشط مل يوافقه عليه أحد 

وقفـه فـالن عـىل الزهـري أو : ال ويستعمل املوقوف يف التابعني مقيدا , فيقـال مـث

  )٢(.سعيد بن املسيب , وهكذا 

 )٣(.وهو ما أضيف إىل التابعي فمن بعده من قول أو  فعل : املقطوع : والثالث 

                                                 
 ١١٨/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥١١/ ١النكت البن حجر ) ٣(
 ٥١١/ ١البن حجر النكت ) ٤(
 , ١٢٣/ ١ , وفـتح املغيـث للـسخاوي ٥١٢/ ١ , والنكـت البـن حجـر ٢٠٢/ ١تقريب النواوي ) ٥(

 ٢٠٢/ ١وتدريب الراوي 
 ٥١٢/ ١النكت البن حجر ) ١(
 ٢٠٣ − ٢٠٢/ ١ , وتدريب الراوي ١٢٥/ ١فتح املغيث للسخاوي ) ٢(



)٦(

 الفصل األول 

 صيغ الرواية عند الصحابة , وحكمها من حيث الرفع والوقف

 

ًأخـذا شـفهيا  كان معظم الصحابة ريض اهللا عـنهم يتلقـون الـسنة عـن رسـول اهللا  ً

 يتمكن من التلقي املبارش بسبب أعامله , كان يتلقى ومن مل , بطريق السامع من النبي 

عن   عمر بن اخلطـاب ريض اهللا عنـه ) ١( , ففي صحيح البخاريعمن تلقى عن الرسول 

 − وهي من عويل املدينـة −كنت أنا وجار يل من األنصار يف  بني أمية بن زيد ": أنه قال 

نتناوب النـزول عىل     رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , ينـزل يوما وأنــزل يومـا , فـإذا وكنا 

  ."نـزلت جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه , وإذا نـزل فعل مثل ذلك

                                                                                                                                            
 ٢١٨/ ١ , وتدريب الراوي ١٢٥/ ١فتح املغيث للسخاوي ) ٣(

/  , والتقييـد واإليـضاح للعراقـي ص٤٧ − ٤٥/ علوم احلديث البـن الـصالح ص: راجع كذلك 
−١/٢٣٧ , وتوضيح األفكار للـصنعاين  ٢١٨ −١/٢٠٢ , وتدريب الراوي للسيوطي  ٦٨ − ٦٥

٢٥٧ 
 ) ٨٩( حديث − باب التناوب يف العلم −كتاب العلم ) ١(



)٧(

 مهمهم ويـرغبهم يف حفـظ الـسنن ويشحذً كثريا ما حيث أصحابه وكان النبي  

 , )٢( عليـه الـصالة والـسالم فـيام أخرجـه أبـو داودواألحاديث , وتبلغيها إىل غريهم , فقال

ويف   احلـديث , ".…هـا ادفأمقالتي فوعاهـا               ًأ سمع امرَّ نرض اهللا " : )٣(والرتمذي

ً , فامتثـاال هلـذه "فليبلغ الشاهد الغائب": قوله عليه الصالة والسالم  )٤(١صحيح البخاري

 مـا تلقـوا مـن الـسنن واألحاديـث ن أمجعني يبلغواألقوال كان الصحابة رضوان اهللا عليهم

 . إىل غريهم 

وقد استعمل الصحابة ريض اهللا عنهم يف نقلهـم هلـذه األحاديـث عـن    رسـول اهللا 

  :)٥(َّ صيغ يف الرواية وكيفية األداءمخسصىل اهللا عليه وسلم  إىل غريهم 

أو حـدثني , أو  , أو أخـربين , سمعت رسـول اهللا : أن يقول الصحايب : األوىل 

 .شافهني , ونحو ذلك 

  .قال رسول اهللا : أن يقول الصحايب : والثانية 

                                                 
 )٣٦٦٠( حديث − باب فضل نرش العلم −كتاب العلم : يف سننه ) ٢(
 )٢٦٥٩( حديث − باب ما جاء يف احلث عىل تبليغ السامع − كتاب العلم −يف جامعه ) ٣(
 رب مبلـغ – باب قـول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم – كتاب العلم –أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(

 ) .٦٧( حديث –أوعى من سامع 
   .٤/٣٧٣حر املحيط للزركيش  , والب٤٦/ روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامه ص) ٥( 



)٨(

 بكذا , أو هنانا     رسول اهللا صىل أمرنا رسول اهللا : أن يقول الصحايب : والثالثة  

 .اهللا عليه وسلم عن كذا 

ِأمرنا بكذا , أو هنينا عن كذا : أن يقول الصحايب : والرابعة  ُ ِ ُ. 

كنا نفعل كذا , أو كنا نقول كذا , أو كانوا يفعلون : أن يقول الصحايب : سة واخلام

 .كذا 



)٩(

 املبحث األول 

 , أو أخـربين , أو حـدثني , أو شـافهني , سمعت رسـول اهللا : إذا قال الصحايب 

ونحو ذلك , فهذه الصيغة يف نقل األخبار من جهة الصحايب تعترب أعىل الـصيغ وأقواهـا , 

ًء عىل أن ما جاء هبذه الصيغة يعترب مرفوعا واجب القبول ; ألنه خرب أكيد عن واتفق العلام

ّ ال يشك فيه , وال يتطرالنبي  َ  )١(. إليه أي احتامل قُ

 

 املبحث الثاين

 , فهـذه دون األوىل ; ألنـه حيتمـل الواسـطة قـال رسـول اهللا : إذا قال الصحايب 

ل وقوع الواسطة حـديث  أيب هريـرة ريض اهللا  , والدليل عىل احتامبينه وبني رسول اهللا 

 , فلام سئل أبو هريـرة )٢("ً من أدرك الفجر جنبا      فال يصم " : قال رسول : عنه , قال 

 , فهـذا يـدل عـن رسـول اهللا  ,  عباسبنحدثني الفضل : ريض اهللا عنه واستكشف , قال 

 , نــه وبــني رســول اهللا  حيتمــل الواســطة بيقــال رســول اهللا : عــىل أن قــول الــصحايب 

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : ًويؤكده أيـضا حـديث   ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام , قـال 
                                                 

 ٤٧/ راجع للتفصيل روضة الناظر ص)  ١(
 , ١٩٢٥(  حـديث –ً  بـاب الـصائم يـصبح جنبـا – كتـاب الـصوم –يف صـحيحه أخرجه البخاري )  ٢(

١٩٢٦(   



)١٠(

:  , فلام سئل ابـن عبـاس ريض اهللا عنـه وروجـع , قـال )٣("ال ربا إال يف النسيئة  ": وسلم  

  .حدثني أسامة بن زيد 

غة يف الروايـة , عـىل وبناء عىل هذا االحـتامل وقـع اخلـالف يف حكـم هـذه الـصي

  −:قولني 

 

وهو مذهب مجهور السلف رمحهم اهللا تعاىل حيث رأوا أن هـذه الـصيغة : األول 

 . مثل األوىل , وهي حممولة عىل السامع من غري واسطة 

 , حيـث رأى أن هـذه الـصيغة     ال تـدل )١(وهو مذهب أيب بكر الباقالين: والثاين 

اهللا عليه وسلم , بل هو أمر حمتمـل , فـال حتمـل عـىل عىل سامعه مبارشة من النبي صىل 

 .االتصال إال إذا رصح بالسامع من النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  −:وهذا رأي مرجوح , وما ذهب إليه اجلمهور هو الراجح ألمور 

 أنـه ال يـستعمل مثــل هـذه الـصيغة إال يف حالــة الــصحايب أن الظـاهر مـن حـال −١

    . سامعه عن النبي 
                                                 

 , ١٥٩٦(   حـديث –ً  بـاب بيـع الطعـام مـثال بمثـل – كتـاب البيـوع –يف صـحيحه أخرجه مـسلم )  ٣(
١٥٩٧(  

 , والتمهيـد )٢/٣٠٤ (ة أليب يعـىل احلنـبيلوالعد  , )٢٠٢/ص( أحكام األحكام لآلمدي : انظر ) ١(
 ٣/١٨٥يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين احلنبيل 



)١١(

 وأن ما يرويه ابن عباس وغريه من صغار الصحابة ريض اهللا عنهم , عن رسـول −٢ 

اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومل يسمعوه منه , فهو يف حكم املوصول املسند ; ألن روايـتهم 

عــن الــصحابة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم , واجلهالــة بالــصحايب غــري قادحــة ; ألن 

 )٢(.الصحابة كلهم عدول 

قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ظـاهر يف : قول الصحايب ":  وقال ابن حجر −٣      

أنه سمعه منه أو من صحايب آخر , فاالحتامل أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نـادر جـدا 

ّال يؤثر يف الظاهر , بل حيث رووا عن من هذا سبيله بينوه وأوضحوه , وقد تتبعت روايات 

 التابعني , وليس فيها من رواية صحايب عن تابعي ضـعيف يف الصحابة ريض اهللا عنهم عن

ّاألحكام يشء يثبت , فهذا يدل عىل ندور أخذهم عن من يضعف من التـابعني , واهللا أعلـم  ُ

.")٣(  

                                                 
 ٧٥انظر التقييد واإليضاح للعراقي ص )  ٢(
 ٥٧٠/ ٢النكت عىل ابن الصالح ) ٣(



)١٢(

 املبحث الثالث 

 بكـذا , أو هنانـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه أمرنـا رسـول اهللا : إذا قال الـصحايب 

 يأمرنا كان رسول اهللا ":  ريض اهللا عنه , قال عسالان بن وسلم عن كذا , كحديث صفو

لقـد ": قـال :  , وحديث سلامن الفـاريس ريض اهللا عنـه )١("إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا

 أن نستقبل القبلة بغائط أو بول , أو أن نستنجي باليمني , أو أن نـستنجي هنانا رسول اهللا 

 )٢("نجي برجيع أو عظمبأقل من ثالثة أحجار , أو أن نست

 )٣(" فهو مرفوع بال خالف ": قال ابن حجر 

  −  :نلكن هذه الصيغة يتطرق إليها احتامال

 احتامل الواسطة , وهو أن يكون الصحايب سـمع هـذا األمـر أو النهـي بواسـطة −١

 . غريه من الصحابة 

 النهـي ,  , إذ قـد يـشتبه عـىل الـصحايب األمـر أو واحتامل فهمه لألمر أو النهـي−٢

ًفريى ما لـيس بـأمر أمـرا , ومـا لـيس بنهـي هنيـا ; الخـتالف النـاس يف األمـر والنهـي   ويف ً

 )٤(.صيغهام ومعانيهام 

                                                 
 ١/٨٤ –ىل اخلفني للمقيم  باب يف املسح ع– كتاب الطهارة –يف سننه أخرجه النسائي ) ١(
 ٢٦٢ حديث – باب االستطابة – كتاب الطهارة –يف صحيحه رواه مسلم ) ٢(
 ٥٢٢/ ٢النكت عىل ابن الصالح ) ٣(



)١٣(

  −:وبناء عىل هذين االحتاملني وقع اخلالف يف حكم هذه الصيغة  

 إىل أن هذه الصيغة هلـا حكـم الرفـع , − وهو الراجح املختار −فذهب اجلمهور 

مل هبا ; ألن الظاهر من حال الصحايب أنـه ال ينقـل إال بعـدما يتحقـق وهي حجة جيب الع

من أنه أمر أو هني , وذلك ألن معرفة األمر والنهي مستفادة من اللغة , والـصحابة مـن أهـل 

 الـصحابة مل يكـن بيـنهم خـالف يف صـيغ نجد أناللغة , هذا من جانب , ومن جانب آخر 

ه املراد , وإنام وقـع اخلـالف يف صـيغ األمـر والنهـي األمر والنهي حتى يقال إنه اشتبه علي

 )١(.فيام بني األصوليني بعد عرص الصحابة ريض اهللا عنهم بكثري 

ذهب داود الظاهري وبعض املتكلمـني إىل أن هـذه الـصيغة ليـست بحجـة ; ألن و

ً باألمر أو النهي , فلعل الصحايب سمع صيغة اعتقد أهنا أمر أو هنياحلجة لفظ النبي  ّ  , 

وال يكون الواقع كذلك , الختالف الناس يف صيغ األمر والنهي , فال حيتج به حتـى ينقـل 

 )٢( .الصحايب لنا لفظ الرسول 

وأجيب بأن الظاهر من حال الصحايب ريض اهللا عنـه , مـع عدالتـه ": قال ابن حجر 

ًغـري شـك نفيـا وعرفته بأوضاع اللغة , أنه ال يطلق ذلك إال فيام حتقق أنـه أمـر أو هنـي مـن 

                                                                                                                                            
 ٤/٣٧٤راجع البحر املحيط ) ٤(
 ٢/١٤٣ راجع بالتفصيل خمترص نجم الدين الطويف ) ١(
 ٥٢٢/ ٢جر  , والنكت عىل ابن الصالح البن ح٤٧/ روضة الناظر ص: انظر ) ٢(



)١٤(

 ".للتلبيس عنه بنقل ما يوجب عىل سامعه اعتقاد األمر والنهي فيام ليس هو أمر وال هنـي  

)٣(  

 

 املبحث الرابع

ِأمرنا بكذا , أو هنينا عن كذا : إذا قال الصحايب  ُ ْ ِ ُ. 

ُ أمرنا أن نخرج إىل العيدين العوا": كحديث أم عطية ريض اهللا عنها , قالت   )٤(تـقِ

 )٥(".ور خلد, وذوات ا

ِ هنينا أن يبيع حارض لباد وإن كـان ": وكحديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه ,  قال  ُ

 )٦("أخاه أو أباه 

                                                 
 ٥٢٢/ ٢النكت عىل ابن الصالح ) ٣(
العاتق الشابة أول ما تدرك , وقيل هي التي مل تبن مـن والـدهيا ومل تتـزوج وقـد أدركـت : العواتق ) ٤(

 .وشبت , وجتمع عىل العتق والعواتق 
 ١٦٢/ ٣ , والنهاية يف غريب احلديث البن األثري ٩/٣٦ لسان العرب البن منظور 

.  ناحية يف البيت يرتك عليها سرت فتكون فيه اجلارية البكـر : اخلدر اخلدور , واخلدر مجع :  اخلدور 
 ٢/١٤النهاية البن األثري 

 – بـاب خـروج النـساء واحلـيض إىل املـصىل – كتـاب العيـدين –يف صـحيحه أخرجه البخـاري ) ٥(
 ٩٧٤ حديث 

 ٤٤٩٣احلديث  باب بيع احلارض للباد رقم –أخرجه النسائي يف كتاب البيوع ) ٦(



)١٥(

  : )١(فهذه الصيغة يتطرق إليها احتامالت ثالثة 

 . احتامل الواسطة بني الصحايب والنبي صىل اهللا عليه وسلم , وسبق ذكره −١

 .مر أمرا , وما ليس بنهي هنيا وسبق ذكره  فهم ما ليس بأ الصحايب احتامل أن−٢

   .  احتامل أن يكون اآلمر أو الناهي غري النبي −٣

ذهب اجلمهور إىل أنه مرفوع للنبي صىل اهللا عليه وسلم , وأنه حجة ; ألن الظاهر 

أن اآلمر والناهي هو صاحب الرشيعة , وذلك ألن من كان أسوة ومقتدى يف قوم , فإذا قال 

ِأمرنا بكـذا , أو هنينـا عـن كـذا ,  فالظـاهر أنـه يريـد أمـر ذلـك املقتـدى : القوم الواحد من  ُ ِ

 عىل هـذا النحـو ; وألن الـصحايب والسيد , والصحابة ريض اهللا عنهم بالنسبة إىل النبي 

  )٢(. وإقامة احلجة فال حيمل عىل قول من ال حيتج بقوله ع هذا إثبات الرشبقولهيريد 

 , إىل أنـه لـيس بمرفـوع خـي , واإلمـام اجلـويني , والكروذهب أبو بكـر الـصرييف

للنبي صىل اهللا عليه وسلم , الحتامل أن يكون اآلمر الكتاب , أو بعض كبار الـصحابة , أو 

                                                 
/  , والوسـيط يف علـوم مـصطلح احلـديث ملحمـد  أبـو شـهبه ص٤٧/ روضـة النـاظر ص: انظر ) ١(

٢٠٨ 
 ) ١/٢٤٤(, وإرشاد الفحول للشوكاين ) ٢/١٤٨(خمترص الطويف ) ٢(



)١٦(

ًضافه إىل صاحب الرشع بناءا عىل أن موجب القيـاس أيكون قد قال ذلك عن االستنباط و 

  )٣(.واالستنباط مأمور باتباعه من الرشع 

ــرا ــوالوذك ــسمعاين ق ــا  ثاًبن ال ــارض :ًلث ــره لتع ــف يف أم ــف , أي يتوق ــو الوق  وه

  )٤(.االحتاملني فال جيزم فيه إال بعد القطع 

قـال ذلـك إذا وهـو التفـصيل , فـيام : ًوذكر ابن األثري يف جامع األصول قوال رابعـا 

م ; ألنه مل أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه ,  فهو يف حكم املرفوع للنبي صىل اهللا عليه وسل

ٌيتأمر عليه أحد , أما إذا قال ذلك غريه فال يكون له حكم رفع لورود االحتامل  ّ َ.)١(  

 أو اخللفـاء    الراشـدون ,وهو أنه إذا قـال ذلـك :  دقيق العيد قوال خامسا ابنوذكر 

أو عبد اهللا بن مسعود , أو زيد بن ثابت , أو معاذ بن جبل , أو   أنس بن مالـك , أو عائـشة , 

سعيد اخلدري ريض اهللا عنهم مجيعا , فهو يف حكم املرفوع , وإذا قال ذلـك غـريهم أبو 

  )٢(.فليس له حكم الرفع 

                                                 
حاشـية الـسعد عـىل رشح العـضد ملختـرص املنتهـى    البـن :  , وانظـر ٣٧٥/ البحر املحيط ص) ٣(

 ٥٢٠/ ٢ , والنكت البن حجر ٩٧/ ١ واملجموع للنووي  ,٦٩ , ٦٨/ ٢احلاجب 
 ١/١٢٧ للسخاوي املغيثفتح ) ٤(
 ٦٦−١/٦٥ األثري  البن جامع األصول) ١(
 ١/٢٦٥توضيح األفكار للصنعاين  ) ٢(



)١٧(

إن كان قائل هذا الكالم مـن ": ّوقد وضح الزركيش ما ذكره ابن دقيق العيد , فقال  

, ومعـاذ  مسعود ,   وزيـد بـن ثابـت كابن: أكابر الصحابة , أو يف معناه من علامء الصحابة 

كـأنس , وأيب هريـرة ريض :  ومالزمتـه بن جبل , أو يف معناهم ممن كثر إملامه بـالنبي 

 , فهو يف حكم املرفـوع اهللا عنهام , فيغلب عىل الظن غلبة قوية أن اآلمر هو رسول اهللا 

  )٣(., وإال فليس بمرفوع 

مـن دأب والصواب قـول اجلمهـور , واألقـوال األخـرى فيهـا نظـر ; ألن املعهـود 

ِالصحايب ودينه وعدالته أنه ال يقـول أمرنـا أو هنينـا إال ويعنـي رسـول اهللا   ُ ِ ُ لوجـوه تقـدم 

ذكرها , وعىل هذا فأكثر أهل العلم وأصحاب احلديث عىل أهنا يف حكم املرفـوع ; ألن 

 .مطلق ذلك ينرصف بظاهره إىل من إليه األمر والنهي , وهو الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

ِأمر فالن بكذا , أو هني فالن عن كذا , أو أمر :  ذلك أيضا , إذا قال الصحايب ومثل ُ ِ ُ

 )٤("…كنـا نـؤمر بقـضاء الـصوم ": أو هنى بال إضـافة , مثـل قـول عائـشة ريض اهللا عنهـا 

 )٥(.احلديث , فهذا كله له حكم الرفع 

 
                                                 

 ٤/٣٧٦البحر املحيط ) ٣(
 بــاب وجــوب قــضاء الــصوم عــىل احلــائض دون −كتــاب احلــيض : أخرجــه مــسلم يف صــحيحه ) ٤(

 )٦٩(يث  حد−الصالة 
 ٥٢٢/ ٢النكت البن حجر ) ٥(



)١٨(

بيح لنا كذا , ُأوجب علينا كذا , أو حرم علينا كذا , أو أ: وكذلك إذا قال الصحايب  

  )١(.فهو مرفوع , ويبعد تطرق االحتامالت املتقدمة إليه بعدا قويا جدا 

, أو مـضت الـسنة   بكـذا   الـسنة كـذا ,  مـن:ويلتحق هبذه املرتبة قـول الـصحايب 

ّمـن الـسنة إذا تـزوج الرجـل البكـر عـىل الثيـب أقـام ": كقول أنس بن مالـك ريض اهللا عنـه 

َعندها سبعا وقسم , و َ َإذا تزوج الثيب عىل البكـر أقـام عنـدها ثالثـا ثـم قـسمً َّ  , وكقـول )٢("ً

. ّحـي عـىل الفـالح : من السنة إذا قـال املـؤذن يف أذان الفجـر ": أنس ريض اهللا عنه أيضا 

 , )٣("الصالة خري من النوم , الصالة خري من النوم , اهللا أكرب , اهللا أكرب , ال إلـه إال اهللا: قال 

  )٤("من السنة أن تفتح عىل اإلمام إذا استطعمك": يب طالب ريض اهللا عنه وقول عيل بن أ

ــداهللا ريض اهللا عــنهام  ــسنة أن يكــرب للــصالة يف ": وكقــول جــابر بــن عب مــضت ال

 , وقول ابن مسعود ريض اهللا عنـه )٥("العيدين سبعا ومخسا , يذكر اهللا ما بني كل تكبريتني

مـضت الـسنة أن ": , وقول أيب أمامة ريض اهللا عنه  )٦("ُمضت السنة أن ال تقتل الرسل": 

                                                 
 ٥٢٢/ ٢النكت البن حجر ) ١(
 )٥٢١٤( حديث −كتاب النكاح , باب إذا تزوج الثيب عىل البكر : أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 . باب التثويب يف أذان الصبح − , كتاب الصالة ٤٢٣/ ١أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٣(
 . , كتاب اجلمعة , باب إذا حرص اإلمام لقن ٢١٣/ ٣ن الكربى أخرجه البيهقي يف السن) ٤(
 . , كتاب صالة العيدين ٢٩٢/ ٣أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٥(
 . , كتاب اجلزية , باب السنة أن ال تقتل الرسل ٩/٢١٢أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٦(



)١٩(

قول عيل وابـن و , )٧("ال تؤخذ الزكاة من نخل وال عنب حتى يبلغ خرصها مخسة أوسق 

مـضت الـسنة يف املتالعنـني أن ال ": مسعود وسـهل بـن سـعد الـساعدي ريض اهللا عـنهم 

 . )٨("جيتمعا أبدا

 

 

الـسنة كـذا , أو مـضت الـسنة مـن : وقد حصل اخلالف أيضا , يف قول الـصحايب 

يف حكم  فهو   , وعىل هذا بكذا , ومذهب اجلمهور أن املقصود بذلك سنة رسول اهللا 

وذهب ابن حزم والـرازي وغريمهـا إىل أنـه موقـوف , ولـيس لـه حكـم الرفـع , . املرفوع 

  يؤيد ما ذهب إليـه قـديام)١(واختلف قول الشافعي ومذهبه يف ذلك , والذي يف كتاب األم

  )٢(., وهو مذهب اجلمهور 

                                                 
 .كاة , باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب  , كتاب الز١٢٢/ ٤أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٧(
 , كتاب اللعـان , بـاب مـا يكـون بعـد لعـان الـزوج مـن ٤١٠/ ٧أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٨(

 …الفرقة 
)٢٧٠/ ١) ١ 
 ٥٢٥ − ٥٢٣/ ٥النكت البن حجر ) ٢(



)٢٠(

 ; ألن الظاهر من حال املراد بذلك سنة النبي " : )٣(وقال أبو اخلطاب احلنبيل 

 , ولـذلك ُويتبـع , وهـو   النبـيى ُالصحابة أهنم ال يطلقون السنة إال عىل سنة من حيتـذ

 كـان  برأيـي , فـإنفيهـاأقـول " : )٤(قال ابن مسعود ريض اهللا عنه يف قصة بروع بنت واشـق

 , فلم يطلق أن قوله عن اهللا ورسـوله "صوابا فمن اهللا , وإن كان خطأ فمني ومن    الشيطان

  .", وإن كان قد اجتهد فيها شهرا

وذكر ابن حجر أن مستند من مل حيكم له بـالرفع واعتـربه موقوفـا , أن اسـم الـسنة   

 ":  اهللا عليـه وسـلم مرتدد بني سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم وسنة غـريه , كـام قـال صـىل

 , وأجيب عن ذلك بأن احتامل إرادة سنة النبـي )٥("عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 

أن إسـناد ذلـك إىل النبـي صـىل اهللا عليـه : أحـدمها :  صىل اهللا عليه وسلم أظهر لـوجهني 

ي صـىل اهللا أن سـنة النبـ: الثـاين .  وسلم هو املتبادر إىل الفهم , فكان احلمل عليه  أوىل 

عليه وسلم أصل , وسنة اخللفاء الراشدين تبع لسنته , والظاهر من مقصود الصحايب إنـام 

                                                 
 ١٨٢−٣/١٨١ يف أصول الفقه التمهيد) ٣(
 باب ما جاء يف الرجل تـزوج – ح كتاب النكا− ٣/٤٥٠الرتمذي يف جامعه : هذه القصة أخرجها ) ٤(

وأخرجها أبو داود يف .  حديث حسن صحيح :  وقال الرتمذي −املرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا 
 ٢/٥٨٩ −قا  باب من تزوج ومل يسم صدا–  كتاب النكاح −سننه 

, وابـن ماجـه يف ) ٤٦٠٧( حـديث − باب يف لزوم السنة −كتاب السنة : أخرجه أبو داود يف سننه ) ٥(
 )٤٣( باب إتباع سنة اخللفاء الراشدين حديث −املقدمة : سننه 



)٢١(

هو بيان الرشيعة ونقلها , فكان إسناد ما قصد بيانه إىل األصل أوىل مـن إسـناده إىل التـابع  

.)٦(  

س وإذا أضاف الصحايب السنة إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم , كقـول       ابـن عبـا  

 , فهذا له حكم الرفع عند اجلمهور قطعا , )١("اهللا أكرب سنة أيب القاسم": ريض اهللا عنهام 

  )٢(.وفيه خالف ابن حزم أيضا 

ِأمرنا , أو هنينا , أو : ال خالف بني أهل النقل أن الصحايب إذا قال ": وقال البيهقي    ُ ْ ِ ُ

  .)٣("من السنة كذا , أنه يكون حديثا مسندا 

ــال احلــ   ــصحايب ": اكم وق ــول ال ــوا عــىل أن ق ــذا : أمجع ــسنة ك ــن ال حــديث . م

  )٤("مسند

ِأمرنا بكذا ونحوها , فيحتمل أنـه يريـد أمـر الـشارع , أو أمـر كـل : وإذا قال التابعي    ُ

  )٥(.األمة , فيكون حجة , أو بعض الصحابة فال , ومن ذلك ينشأ احتامال الرفع والوقف 

                                                 
 ٥٢٥/ ٢النكت ) ٦(
 )٢٠٤( حديث − باب جواز العمرة يف أشهر احلج −كتاب احلج : صحيح مسلم ) ١(
 ٥٢٧/ ٢النكت البن حجر ) ٢(
 ٥٢٣−٥٢٢/ ٢النكت البن حجر ) ٣(
 ٣٥٨/ ١املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) ٤(
 ١٤٧/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ١٣١/ ١املستصفى للغزايل ) ٥(



)٢٢(

سنة كذا , أو مضت السنة كذا , أهو موقوف متصل , أو من ال: وأما إذا قال التابعي    

 مرفوع مرسل ?

أمرنا بكذا أو من السنة كذا , ففي حكم املرفـوع : ذكر ابن قدامة أن التابعي إذا قال 

 , لكـن األظهـر أنـه يف حكـم املوقـوف , )٦(كذلك , إال أنه يتعامـل معـه تعامـل املراسـيل

ّ فكثـريا مـا يعـربون هبـا فـيام يـضاف إلـيهم , وقـد الحتامل إرادة سـنة اخللفـاء الراشـدين , ُ

يريدون سنة البلد , وهذا االحتامل وإن قيل به يف الصحايب فهو يف التابعي أقوى , ولذلك 

  )٧(.اختلف احلكم يف املوضعني 

حيـث قـال . مـن الـسنة : َلكن أحلق الـشافعي بالـصحابة قـول سـعيد بـن املـسيب 

سنة , أن يكون أراد سنة النبي صـىل : ذي يشبه قول سعيد وال" : )٨(الشافعي يف كتاب األم

فحـسبك . مـضت الـسنة : إذا قـال سـعيد ":  , وكذا قال عيل بن املديني "اهللا عليه وسلم

 )١(. , وحينئذ فهو مستثنى من التابعني "به

مـن الـسنة ": قول عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بـن مـسعود :   ومن األمثلة عىل ذلك 

مام يوم الفطر ويوم األضحى حني جيلس عىل املنرب قبل اخلطبـة تـسع تكبـريات تكبري اإل
                                                 

 ٤٨−٤٧/ صالبن قدامة راجع روضة الناظر وجنة املناظر ) ٦(
 ١٤٦/ ١فتح املغيث للسخاوي ) ٧(
)١٠٧/ ٥) ٨ 
 ١٤٦/ ١فتح املغيث للسخاوي ) ١(



)٢٣(

مـضت ":  , وقول سعيد بن املـسيب )٢("وسبعا حني يقوم , ثم يدعو ويكرب بعد ما بدأ له 

مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شـيئا ":  , وقول الزهري )٣("السنة أن القاتل ال يرث شيئا

مـن الـسنة ":  , وقول إبراهيم النخعي )٤(" العاقلة من طيب نفسمن دية العمد إال أن تعينه

ُمضت الـسنة أن ال يغتـصب يف قتـل النفـوس ":  , وقول الزهري أيضا )٥("تأخري السحور

ُهنـي أن يتقـدم بـني يـدي ":  , وقول احلسن البـرصي وحممـد بـن سـريين )٦("دون اإلمام

  .)٨("الرجل بالبعرة والعظمُهني أن يستنجي ":  , وقول الشعبي )٧("رمضان بصوم

 

 املبحث اخلامس

                                                 
التكبـري يف اخلطبـة يف  , كتـاب صـالة العيـدين , بـاب ٢٩٩/ ٣أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٢(

 .العيدين 
 ٣٦١/ ١١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٣(
ال حتمـل :  , كتـاب الـديات , بـاب مـن قـال ١٠٥ − ١٠٤/ ٨أخرجه البيهقـي يف الـسنن الكـربى ) ٤(

 …العاقلة عمدا 
 ١٠/ ٣أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٥(
جلنايات , باب الويل ال يستبد بالقـصاص دون  , كتاب ا٦١/ ٨أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٦(

 .اإلمام 
 ٢٢/ ٣أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٧(
 ١٥٦/ ١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٨(



)٢٤(

كنا نفعل كذا , أو كنا نقول كذا , أو كنا ال نـرى بأسـا بكـذا , أو : إذا قال الصحايب  

 :فهذه الصيغة هلا حالتان  . كانوا يفعلون كذا 

 , كقـول جـابر بـن عبـداهللا ريض أن تكون مضافة إىل زمن النبي : األوىل احلالة 

ــا": اهللا عنــه  ــا نعــزل والقــرآن ":  , ويف روايــة )١("  عــىل عهــد رســول اهللا نعــزل كن كن

وكقـول جـابر  , )٣("لو كان يشء ينهانا عنه لنهانا عنـه القـرآن":  , وزاد يف رواية )٢("ينزل

 , وقـول أيب سـعيد اخلـدري )٤(" كنا نأكل حلوم اخليل عىل عهد         النبـي ": ًأيضا 

 زكاة الفطر , عن −ذ كان فينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  إ−كنا نخرج ": ريض اهللا عنه 

شعري , من  طعام , أو صاعا من أقط , أو صاعا  منكل صغري وكبري , حر أو مملوك , صاعا

  . )٥("زبيبمن صاعا  أو صاعا من متر , أو

                                                 
, ومــسلم يف ) ٥٢٠٧( حــديث − بــاب العــزل –كتــاب النكــاح : البخــاري يف صــحيحه أخرجــه ) ١(

 )١٣٧,١٣٨)(١٤٤٠( حديث − باب حكم العزل −كتاب النكاح : صحيحه 
, ومــسلم يف ) ٥٢٠٨ ( حــديث−  بــاب العــزل–كتــاب النكــاح : أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ) ٢(

 )١٣٦) (١٤٤٠( باب حكم العزل −كتاب النكاح : صحيحه 
 ) ١٣٦) (١٤٤٠( حديث − باب يف حكم العزل −كتاب النكاح : يف صحيح مسلم ) ٣(
 )٤٣٣٨( حديث − أكل حلوم اخليل  باب حتريم– كتاب الصيد :سننه أخرجه النسائي يف ) ٤(
 −زكاة الفطر عـىل املـسلمني مـن التمـر والـشعري   باب– الزكاة كتاب : يف صحيحه مسلم أخرجه) ٥(

 )١٨) (٩٨٥(حديث 



)٢٥(

وقع اخلالف يف حكم هذه الصيغة  فذهب اإلسامعييل صـاحب املـستخرج إىل  

  )٦(.  , أو    فعله ملوقوف , إذ ليس فيها ترصيح بقول رسول اهللا أهنا من قبيل ا

 , )٨(احلــاكم:  , وجــزم بــذلك )٧(وذهــب اجلمهــور إىل أهنــا مــن قبيــل املرفــوع

 ; ألن ظاهر هذه الصيغة مشعر بأنه صىل اهللا عليه وسـلم اطلـع عليـه )٩(واخلطيب البغدادي

فعله , ولو علـم الـصحايب مـن النبـي صـىل ّوأقرهم , وتقريره صىل اهللا عليه وسلم كقوله و

  )١٠(.ّاهللا عليه وسلم إنكارا لبينه 

كنـا نعـزل والقـرآن ":  ويستدل لذلك بام جاء يف قول جابر ريض اهللا عنه املتقدم 

 , لذلك ملـا )١(. ; ألن الزمان كان زمان ترشيع "ينزل , لو كان يشء ينهانا عنه لنهانا القرآن

  .)٢("وهو بعيد جدا": عييل املتقدم , قال حكى السيوطي رأي اإلسام

                                                 
 , وتوضــيح ١٣٦/ ١ , وفــتح املغيــث للــسخاوي ٤٥علــوم احلــديث البــن الــصالح ص  : راجــع) ٦(

 ١/٢٧٤األفكار للصنعاين 
 ٣٠/ ١ووي مقدمة رشح مسلم للن) ٧(
 ٤٣علوم احلديث ص ) ٨(
 ٤٢٤الكفاية يف علم الرواية ص ) ٩(
ــة للخطيــب البغــدادي ص ) ١٠( ــن الــصالح ٤٢٣الكفاي ــوم احلــديث الب ــتح املغيــث ٤٣ , وعل  , وف

 ١٣٦/ ١للسخاوي 
 ٥١٥/ ٢انظر النكت البن حجر ) ١(
 ٢٠٥/ ١تدريب الراوي ) ٢(



)٢٦(

ــة   ــة الثاني ــي : واحلال ــن النب ــضافا إىل زم ــن أن ال يكــون م ــة م ــذهب مجاع   , ف

حكم املرفوع , وذكر النووي أن هـذا الـرأي هـو ظـاهر يف املحدثني واألصوليني إىل أنه 

خـر الـرازي  والفالنيـسابوري احلـاكم اختيـاراستعامل كثري من املحدثني والفقهاء , وهـو 

  )٣(.واآلمدي 

مجهـور  عـن  اجلمهور إىل أن له حكم الوقف , وحكى النووي هذا القـولوذهب

  )٤(.املحدثني والفقهاء واألصوليني 

 نقـول كـذا , إن مل و كنـاكنـا نفعـل كـذا , أ:  الـصالح أن قـول الـصحايب ابنوذكر 

 بكر اإلسـامعييل ,  , وهو مذهب أيباملوقوف فهو من قبيل يضفه إىل زمن رسول اهللا 

ّفإنه موقوف عنده مطلقا , قيد بزمن النبي صىل اهللا عليه وسلم      أو ال  ُ.)٥(  

ّوذكر النووي أن مذهب من عده من قبيل املرفوع , ولو مل يقيد بزمن النبـي صـىل  ُ ّ

وهـو الـذي اعتمـده ":  وقال ابن حجـر )٦(.اهللا عليه وسلم , مذهب قوي من حيث املعنى 

  )٧( ." صحيحيهام , وأكثر منه البخاريالشيخان يف

                                                 
 ١٣٧/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥٢يضاح ص  , والتقييد واإل١/٦٠املجموع رشح املهذب ) ٣(

 ١/٢٠٤, وتدريب الراوي 
 ١/٣٠ مسلم للنووي انظر رشح ) ٤(
 ٤/٣٨٠ للزركيشالبحر املحيط :  , وانظر ٤٨/  الصالح صالبنعلوم احلديث  ) ٥(



)٢٧(

   ّكنا إذا صعدنا كربنا , وإذا": ومن األمثلة عليه قول جابر ريض اهللا عنه  

ــا ســبحنا  , وتأيــد القــول  برفعــه )١( , هكــذا أخرجــه البخــاري يف صــحيحه"هبطن

 اهللا كنا إذا كنا مع رسـول اهللا صـىل" " له من وجه آخر , عن جابر , قال )٢(بإخراج النسائي

ّعليه وسلم يف سفر فصعدنا كربنا , وإذا انحدرنا سبحنا ّ". )٣(   

الرفـع مطلقـا , وهـذا   األظهـر , : فتحصل مما تقدم يف هـذه املـسألة ثالثـة أقـوال   

 .والوقف مطلقا , والتفصيل 

وهو تفصيل آخر , بـني أن يكـون ذلـك الفعـل ممـا       ال خيفـى : وهناك قول رابع   

كنـا نجـامع ": حكمه الرفع , وأما إن كان مثله خيفى , كقول بعـض األنـصار مثله غالبا , ف

                                                                                                                                            
 , ١٣١/ ١ , والتبرصة والتذكرة للعراقـي ٥٢ , والتقييد واإليضاح ص ١٠٣/ ١املجموع للنووي ) ٦(

 ١٣٧/ ١ املغيث للسخاوي وفتح
 ٥١٥/ ٢النكت البن حجر ) ٧(
ً, وباب التكبري إذا عال رشفا ) ٢٩٩٣( حديث −ً باب التسبيح إذا هبط واديا −كتاب اجلهاد والسري ) ١( َ
 )٢٩٩٤( حديث −
 )٥٤١ (٣٦٦عمل اليوم والليلة للنسائي ص ) ٢(
 ١٣٨/ ١انظر فتح املغيث للسخاوي ) ٣(



)٢٨(

 , فهذا موقوف , وليس له حكـم   الرفـع , وهـذا قـول أيب إسـحاق )٤("فنكسل وال نغتسل 

  )٥(.الشريازي , وابن السمعاين , وغريمها 

ُوهو إن أورده الصحايب يف معرض االحتجاج محـل عـىل الرفـع , : وقول خامس   

  )٦(. فموقوف وإال

 , مـن أهـل االجتهـاد ,   فهـو "كنـا نفعـل كـذا": وهو إن كان قائل : وقول سادس   

 وفيه نظر ,    مـن جهـة أنـه ال )٧(.موقوف , وإن كان ليس من أهل االجتهاد فله حكم الرفع 

 . , إنام       هو حكاية واقع "كنا نفعل كذا": دخل هنا لالجتهاد ; ألن قول القائل 

خلالف حيث مل يكن يف القصة اطالع النبي صىل اهللا عليه وسلم , فإن كان وهذا ا  

  )٨(.يف القصة اطالعه وحضوره صىل اهللا عليه وسلم فهذا مرفوع     إمجاعا 

                                                 
 )٤٥٣٧( املعجم الكبري أخرجه الطرباين يف) ٤(
 , وفـتح ٥١٦/ ٢ , والنكـت البـن حجـر ١٠٢/ ١ , واملجمـوع للنـووي ٤٦اللمع للشريازي ص ) ٥(

 ١٣٨/ ١املغيث للسخاوي 
 ١٣٨/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥١٦/ ٢النكت البن حجر ) ٦(
 ١٣٨/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥١٦/ ٢النكت البن حجر ) ٧(
 ١٣٩/ ١وي فتح املغيث للسخا) ٨(



)٢٩(

كنا نقول ورسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ": مثاله قول ابن عمر ريض اهللا عنهام    

 وعمر وعثامن , ويسمع ذلك رسول اهللا صىل اهللا أبو بكر: ِّأفضل هذه األمة بعد نبيها : ٌّحي 

  .)١("ُعليه وسلم فال ينكره

كـانوا ال : وال خيتص ما تقدم يف اإلثبات , بل يلتحـق بـه النفـي كـذلك , كقـوهلم   

ُمل يكن يقطـع عـىل عهـد النبـي ": ومثاله قول عائشة ريض اهللا عنها . يفعلون كذا , ونحوه 

  )٣( .)٢("لتافهصىل اهللا عليه وسلم يف اليشء ا

فلـيس بمرفـوع  قطعـا , ":  , قال السخاوي "كنا نفعل كذا": وأما إذا قال التابعي   

فـإن أضـافه احتمـل الوقـف ; ألن . وال بموقوف إن مل يضفه لزمن الـصحابة , بـل مقطـوع 

ُالظاهر اطالعهم عىل ذلك , وتقريرهم له , وحيتمل عدمه ; ألن تقرير الصحايب ال ينـسب  ُ

  )٤( ."بخالف تقريره صىل اهللا عليه وسلمإليه , 

                                                 
 )١٣١٣٢(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(

واحلديث نحوه يف صحيح البخاري من غري ترصيح باطالعه صىل اهللا عليه وسلم ,        يف كتاب 
 بـاب فـضل أيب بكـر بعـد النبـي       صـىل اهللا عليـه −فضائل أصحاب النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 ) .٣٦٩٨( حديث − عثامن بن عفان , وباب مناقب) ٣٦٥٥( حديث −وسلم 
 )٨١٦٣ (٤٧٧ − ٤٧٦/ ٩أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٢(
 ١٣٩/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥١٨/ ٢انظر النكت البن حجر ) ٣(
 ١٤٧/ ١فتح املغيث ) ٤(



)٣٠(

 الفصل الثاين 

 
 :وفيه مباحث مهمة تتعلق بصيغ األداء املتقدمة , وهي ثالثة مباحث 

 
 

 املبحث األول
ُيبلغيف قول التابعي عند ذكر الصحايب  ْ   به , أو يرفعه , ونحوهاَ

فوعــا , أو رفــع  , أو رفعــه , أو مريرفعــه:  إذا قــال التــابعي بعــد أن يــذكر الــصحايب 

ِاحلديث , أو رواية , أو يرويه , أو رواه , أو ينميه ْ  , أو يبلغ بـه , أو يـسنده , فهـل هـو مـن )١(َ

 قبيل املرفوع أو املوقوف ?

فكـل هـذا وشـبهه ":  , وقال النووي )٢(ذكر ابن الصالح أن ذلك من قبيل املرفوع

  )٣("مرفوع عند أهل العلم

 رفع الـصحايب احلـديث إىل رسـول اهللا    صـىل اهللا وهذه العبارات كلها كناية عن

  )٤(.عليه وسلم , وهي تعترب من املرفوع الرصيح 

                                                 
ٌنميت احلديث إىل غريي نميا إذا أسندته ورفعته : قال السخاوي ) ١(  ١٤٥/ ١فتح املغيث .   َ
 ٤٦لوم احلديث البن الصالح ص ع) ٢(
 ٢١٤/ ١تقريب النواوي ) ٣(



)٣١(

 , عـن ابـن عبـاس ريض اهللا جبريما رواه البخاري , من طريق سعيد بن : مثال ذلك  

َّرشبة عسل , ورشطة حمجم , وكيـة نـار , وأهنـى أمتـي عـن :  الشفاء يف ثالث ": عنهام  َ َ ْ َْ َ

  )٥(. رفع احلديث "ّالكي 

 طريق أيب حازم , عن سهل بن سعد الساعدي ريض اهللا عنه منوما رواه البخاري , 

 , قـال "ُون أن يضع الرجل يده اليمنى عىل ذراعه اليرسى يف الـصالة مر كان الناس يؤ": 

 )٦(.ال أعلم إال أنه ينمي ذلك إىل النبي    صىل اهللا عليه وسلم : أبو حازم 

 األعرج , عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه ,  , عن طريق أيب الزنادمنلم , وما رواه مس

ِ الناس تبع لقريش يف هذا الشأن , مـسلمهم ملـسلمهم , وكـافرهم لكـافرهم ": رواية  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ُ" , 

  )١(.يبلغ به النبي صىل اهللا           عليه وسلم : ويف بعض طرقه قال 

 قبيل املرفـوع الـرصيح , ورود بعـض هـذه وأقوى دليل عىل كون هذه األلفاظ من

  )٢(.األحاديث بالرفع الرصيح من طرق أخرى 

                                                                                                                                            
 ١٤٥ − ١٤٤/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٤٦علوم احلديث البن الصالح ص ) ٤(
 ٥٦٨٠ حديث −ثالثة يف  باب الشفاء −كتاب الطب : صحيحه أخرجه البخاري يف ) ٥(
 , ٧٤٠ حـديث − اليـرسى  باب وضع اليمنـى عـىل− األذان  كتاب: أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٦(

 )٤٧( حديث −وهو يف مؤطأ اإلمام مالك 
 حـديث − باب الناس تبع لقريش واخلالفـة يف قـريش −كتاب اإلمارة  : ١٤١٥/ ٣صحيح مسلم ) ١(
)١٨١٨( 



)٣٢(

إمــا : واحلامــل للــراوي عــىل مثــل هــذه األلفــاظ , والعــدول عــن التــرصيح بــالرفع  

 ? أو نحـو "نبـي اهللا" , أو "قـال رسـول اهللا": للشك يف الصيغة التي سمع هبا , هل هـي 

هني ونحوها , ويكون الراوي ممن      ال يرى اإلبـدال كسمعت , أو حدثني , أو شاف: ذلك 

  )٣(.أو يكون ذلك طلبا للتخفيف , وإيثارا لالختصار . بينها 

ينميه , ونحوها , فهو و يرفعه , أ: ويلتحق هبذا قول التابعي من غري ذكر الصحايب 

ي يرفعـه , وإذا قيـل عنـد التـابع": أيضا من قبيـل املرفـوع إال أنـه املرسـل , قـال النـووي 

  .)٥("فمرسل مرفوع       بال خالف":  , وقال السخاوي )٤("فمرفوع مرسل

عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يرفعه , مثل حـديث أيب هريـرة : وإذا قال الصحايب 

 إن املـؤمن عنـدي ": قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم , يرفعـه : ريض اهللا عنه , قال 

                                                                                                                                            
 ١٤٥/ ١فتح املغيث ) ٢(
 ١٤٤/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥٣٧/ ٢النكت البن حجر ) ٣(
 ١/٢١٤تقريب النووي ) ٤(
 ١٤٦/ ١ملغيث للسخاوي فتح ا) ٥(



)٣٣(

ُ , فهذا حينئذ يعترب من األحاديث )٦("أنا أنزع نفسه بني جنبيه بمنزلة كل خري , حيمدين و 

  )٧(.القدسية 

 املبحث الثاين

 يف قول الصحايب فيام ال جمال للرأي فيه

 يتعلق مماكإخباره عن األمور الغابرة : إذا روى الصحايب ما ليس للرأي فيه جمال 

وكإخبـاره عـن . , ونحو ذلك ببدء اخللق وظهوره , وقصص األنبياء والصاحلني من قبلنا 

األمـور املـستقبلية ممــا يتعلـق بـأرشاط الــساعة , والفـتن واملالحـم التــي تقـع عنـد قــرب 

األمور الغيبية التي تتعلق بالبعث , وصفة اجلنة والنـار وكإخباره عن . الساعة , ونحو ذلك 

 وعيـد حيصل به أجـر خمـصوص , أو حيـصل بـه وعـد خمـصوص أو وما. , ونحو ذلك 

 ., ونحو ذلك وص خمص

 من أتى سـاحرا أوعرافـا , ": قول عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه : من أمثلة ذلك 

ْفقد كفر بام أنزل عىل حممد ُ ")١(  

                                                 
, وحـسنه ابـن حجـر يف )) ٧٨١ (٣٧/ ١كام يف كشف األستار للهيثمي (أخرجه البزار يف مسنده ) ٦(

 ١٤٥/ ١ , والسخاوي يف فتح املغيث ٥٣٩/ ٢النكت 
 ٢١٥/ ١ , وتدريب الراوي ١٤٥/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥٣٩/ ٢النكت البن حجر ) ٧(
 )١٠٠٠٥( حديث − ١٠/٣٣جم الكبري أخرجه الطرباين يف املع) ١(



)٣٤(

ِ مل جيب الدعوة من رش الطعام طعام الوليمة , و": وقول أيب هريرة ريض اهللا عنه   ُ

 )٢("فقد عىص اهللا ورسوله 

 : − وقد رأى رجال خارجا من املسجد بعد األذان −ه وقول أيب هريرة ريض اهللا عن

  )٣(" أما هذا فقد عىص أبا القاسم صىل اهللا عليه وسلم "

ّيـشكَ اليـوم الـذي صـام من ":  يارس ريض اهللا عنه عامر بنوقول  َ  فيـه النـاس فقـد ُ

  )٤(" عىص أبا القاسم 

ون الـصحايب ذهب ابن حزم وغريه إىل أنـه يف حكـم املوقـوف ; الحـتامل أن يكـ

ّ حدثوا عن أهـل الكتـاب وال ":   أنه قال  أهل الكتاب , وقد صح عن النبيمننقل ذلك  َ

                                                 
 ٥١٧٧ حديث – باب ترك الدعوة –كتاب النكاح : صحيحه أخرجه البخاري يف ) ٢(
 بــاب النهـي عــن اخلـروج مــن −كتــاب املـساجد ومواضــع الـصالة : أخرجـه مــسلم يف صـحيحه ) ٣(

روج مـن  بـاب اخلـ−كتـاب الـصالة : , وأبـو داود يف سـنن ) ٦٥٥( حـديث −املسجد إذا أذن املؤذن 
 باب مـا جـاء يف كراهيـة −كتاب الصالة : , والرتمذي يف جامعه ) ٥٣٦( حديث −املسجد بعد األذان 

 )٢٠٤( حديث −اخلروج من املسجد بعد األذان 
/ ٢ , وأبـو داود يف سـننه ١١كتاب الصوم يف ترمجة الباب : أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا ) ٤(

 ٦١/ ٣, والرتمذي يف جامعـه ) ٢٣٣٤( حديث −م يوم الشك  باب كراهية صو−كتاب الصوم  : ٣٠٠
حـديث :  وقـال الرتمـذي −) ٦٨٦( حديث − باب ما جاء يف كراهية صوم يوم الشك −كتاب الصوم : 

 .عامر حديث حسن صحيح 



)٣٥(

  , إذ أنـه  , أو أن الصحايب قال ذلك عن اجتهـاد منـه , ونـسبه إىل رسـول اهللا )١("حرج  

  )٢(. من النصوص املرفوعة , فهو ليس بمرفوع لفظا يف حقيقة األمر بفهمهمقتبس 

ور إىل أنه يف حكـم املرفـوع , حتـسينا للظـن بالـصحايب ,     وهـو وذهب اجلمه

  )٣(.حلاكم , وابن الصالح , والنووي , والعراقي , وابن حجر , وغريهم ا: اختيار 

:  إمجاعهم عىل أن مثل قول أيب هريرة املتقـدم )٤(وحكى ابن عبدالرب يف التمهيد

 )٥(. , أنه مسند "أما هذا فقد عىص أبا القاسم صىل اهللا عليه وسلم"

َّوقيد بعض العلامء احلكـم بـالرفع فـيام أخـرب بـه الـصحايب مـن األمـور الغـابرة أو  َ

 , وهـم أكثـر الكتـابُالغيبة ونحوها , فيام إذا كان هذا الصحايب ال يعرف باألخذ عن أهل 

 أهــل باألخــذ عــنُالــصحابة , وأرادوا بــذلك االحــرتاز عــن أولئــك الــصحابة الــذين عرفــوا 

                                                 
  ٢٦٦٩  حديث −يف جامعه  , والرتمذي ٣٦٦٢حديث  −أخرجه أبو داود يف سنته ) ١(
 ٢٣٩/ ١انظر توضيح األفكار ) ٢(
/ ١ , وتـدريب الـراوي ١٤٨/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٢٠معرفة علوم احلديث للحاكم ص ) ٣(

٢١٢ 
)١٧٥/ ١٠) ٤ 
 ١٤٨/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥٣٠/ ٢النكت البن حجر ) ٥(



)٣٦(

عبد اهللا بن سالم وغريه مـن مـسلمة أهـل الكتـاب ,  وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن : ب مثل الكتا 

   )٨(. )٧( , وابن حجر)٦(ّالعاص ريض اهللا عنهم مجيعا , وقد رصح بذلك العراقي

أنـه يبعـد أن يكـون الـصحايب : ّوهذا القيد فيه نظر , وقد رده السخاوي بام حاصله 

ِّيسواملتصف باألخذ عن أهل الكتاب   حكاية يشء من األحكـام الـرشعية التـي ال جمـال غُ

 أهل الكتاب من        غري عـزو , وقـد علـم قولـه عنللرأي فيها مستندا يف ذلك إىل ما نقل 

ِ أومل يكفهم أنا أنزلنا عليـك الكتـاب يـتىل     علـيهم {تعاىل  ِْ ُ ْ ْ ََ َ َْ َ َ ََ ْ َِ َِ َّ ْ ْ , ومـع  ] ٥١: العنكبـوت  [ }َ

ل الكتـاب مـن التبـديل والتحريـف , ولـذا فـإن عبـداهللا بـن عمـرو بـن علمه بام وقع عند أه

 كـان − وهو معروف بـني أهـل عـرصه بالنقـل عـن أهـل الكتـاب −العاص ريض اهللا عنهام 

  بالـصادقة احـرتازا عـن الـصحيفة ُيسمي صحيفته التـي مجـع فيهـا أحاديـث رسـول اهللا 

ِأمرنـا , ": حمديـة , كـام قيـل يف الريموكية , وكون الصحايب يف مقـام تبيـني الـرشيعة امل ُ

ِوهنينا , وكنا نفعل  "حدثوا عن بني إرسائيـل" , ونحوه , فحاشاهم من ذلك , وال ينافيه "ُ

                                                 
 ١٥١/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ١٤٠/ ١التبرصة والتذكرة للعراقي ) ٦(
/ ١ , وفـتح املغيـث للـسخاوي ٥٣٢/ ٢نكـت البـن حجـر  , وال١٠٧نزهة النظر البن حجـر ص ) ٧(

١٥١ − ١٥٠ 
 ١٥١/ ١وانظر الباعث احلثيث للشيخ أمحد شاكر ) ٨(



)٣٧(

ّ, فهو خاص بام وقع فيهم من احلوادث واألخبار املحكية عنهم , ملا يف ذلك من العربة  

 )١(.والعظة 

ال جمال للرأي فيه عىل وعىل هذا فالراجح محل كل ما نقل عن أي صحايب فيام 

 .أنه من قبيل املرفوع , واهللا أعلم 

ُويلتحق بذلك إذا فعل الصحايب فعال فيام ال جمال لالجتهـاد فيـه , فينـزل عـىل أن  ً

ذلك عنده عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , فيحكم له بالرفع , ومثال ذلك ما جاء عـن عـيل 

 , وهـذا )٢( كل ركعـة أكثـر مـن ركـوعنيبن أيب طالب ريض اهللا عنه أنه صىل الكسوف يف

  )٣(.ظاهر كالم الشافعي حيث اعتربه من قبيل      املرفوع 

وأحلق ابن العريب بالصحابة يف ذلك ما جاء عن التـابعني أيـضا ممـا       ال جمـال   

لالجتهاد فيه , فنص عىل أنه يكون يف حكم املرفوع , وذكر أنـه مـذهب مالـك رمحـه اهللا 

َ , لكن يـرد عليـه مـن االحـتامل أقـوى )٥(ك أن هذا يكون من املرفوع املرسل  وبال ش)٤(.

 .َمما يرد عىل ما تقدم عن الصحايب ريض اهللا عنه 

                                                 
 ١٥٢ − ١٥١/ ١فتح املغيث ) ١(
 ٣٣٠/ ٣أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٣(
 ١٠٨ , ونزهة النظر البن حجر ص ٢٧١/ ١املستصفى للغزايل ) ٣(
 ١٥٣ − ١٥٢/ ١فتح املغيث للسخاوي ) ٤(
 ٢١٦ / ١تدريب الراوي ) ٥(



)٣٨(

 املبحث الثالث 

  للقرآنالصحايبيف تفسري 

 

إذا تعرض الصحايب يف أثناء كالمه لتفسري آية من كتـاب اهللا عـز وجـل ,  فهـل هـو 

   ?من قبيل املرفوع أو املوقوف 

 :الذي يظهر من كالم أهل العلم أنه ينقسم إىل ثالثة أقسام   

إذا كان يف تفسري يتعلق بسبب نزول آيـة وقـع يف عهـد النبـي        صـىل اهللا : األول   

عليــه وســلم , أو أخــرب الــصحايب عــن نــزول آيــة بــسببه , فهــذا لــه حكــم      الرفــع , ذكــره 

  )١( .اخلطيب البغدادي , وابن الصالح , وغريمها

 النقل عن البخاري ومسلم , أن تفـسري الـصحايب )٢(وأطلق احلاكم يف املستدرك  

ّ , لكنـه خـصص ذلـك يف علـوم )٣(ريض اهللا عنه الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم الرفـع

   )٥( .)٤(احلديث

                                                 
 , وفـتح املغيـث للـسخاوي ٥٣٠/ ٢ , والنكت البـن حجـر ٤٥علوم احلديث البن الصالح ص ) ١(
 ٢١٦ − ٢١٥/ ١ , وتدريب الراوي ١٤٣ − ١٤٢/ ١
)٢٥٨/ ٢) ٢ 
 ٥٣١/ ٢وانظر النكت البن حجر ) ٣(



)٣٩(

مـن :  اليهود تقـول كانت": قول جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام : ومن أمثلة ذلك  

ِأتى امرأته من دبرها يف قبلها , جاء الولد أحول , فأنزل اهللا عز وجل  ُ ْ نساؤكم حرث لكـم {ُ ْ ُْ َُ ٌ َ ُ ِ

  ] .٢٢٣: البقرة  [ )٦( اآلية}

كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا مل يدخلوا ": بن عازب ريض اهللا عنه الرباء وقول 

َ, فجاء رجل من األنصار فدخل مـن قبـل بابـه , من قبل أبواب بيوهتم , ولكن من ظهورها  ِ

ِّفكأنه عري بذلك , فنزلت  َ وليس الرب بأن تـأتوا البيـوت مـن ظهورهـا ولكـن الـرب مـن اتقـى {ُ َّ َ ُ َِ ِ َِّ ُِّ َِّ ُ َُ ُ ُ ْ َ

ِوأتوا البيوت من أبواهبا  ْ ُِ َ   ] .١٨٩: البقرة  [ )١(}ُُ

                                                                                                                                            
 ١٩ص ) ٤(
 ٢١٧ − ٢١٦/ ١وانظر تدريب الراوي ) ٥(
 حـديث − }…أم حسبتم أن تدخلوا اجلنـة{ باب –كتاب التفسري : صحيحه خاري يف أخرجه الب) ٦(

 −…بـاب جـواز مجاعـه امرأتـه يف قبلهـا   −كتاب النكـاح  : ١٠٥٨/ ٢صحيحه  , ومسلم يف ٤٥٢٨
 ١٤٣٥حديث 

 − } وأتوا البيوت من أبواهبا { باب قول اهللا تعاىل –ة  كتاب العمر–أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  ١٨٠٣ث حدي



)٤٠(

ٌكانـــت عكـــاظ": وقـــول ابـــن عبـــاس ريض اهللا عـــنهام   َ , وجم)٢(ُ ُنـــةَ  ,       وذو )٣(َّ

 { من التجارة فيها , فأنزل اهللا )٥( اجلاهلية , فلام كان اإلسالم تأثمواًأسواقا يف , )٤(َاملجاز

ْليس عليكم  ْ ُْ َ ََ ٌجناحَ   . ] ١٩٨: البقرة  [ )٦( احلديث… } َُ

ــه , : والثــاين  ــه ممــا ال جمــال لالجتهــاد في إذا كــان تفــسري الــصحايب ريض اهللا عن

رعن األمور املاضية من بدء اخللق وقصص األنبياء , أو كاإلخبـار عـن املالحـم كاإلخبا

ــاب  ــواب خمــصوص أو عق ــه ث ــا حيــصل ب ــار , أو م ــة والن ــتن والبعــث وصــفة اجلن والف

 . خمصوص 

فهذا ونحوه مما ال يمكن أن يؤخذ إال عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم , وال مـدخل 

َّ وقيد بعض العلامء ذلك بام إذا كـان الـصحايب ممـن للرأي فيه , يعترب من قبيل املرفوع ,

  )٧(.ُال يعرف بالنظر يف الكتب القديمة , وقد تقدم حكاية هذا القيد واجلواب عنه 

                                                 
هي اسم سوق من أسواق العرب , وموسم من مواسم اجلاهليـة ,  وكانـت : قال األزهري : عكاظ ) ٢(

 .قبائل العرب جتتمع هبا كل سنة ويتفاخرون هبا 
 )  . ٩/٣٤٠(لسان العرب البن منظور 

  )  . ١٣/٣٣(لسان العرب . موضع عىل أميال من مكة يقام هبا للعرب سوق : جمنة ) ٣(
 .سوق من أسواق اجلاهلية بناحية عرفة إىل جانبها , وقيل بمنى  : و املجاز ذ) ٤(
  .أي خشوا من الوقوع يف اإلثم الشتغاهلم بالتجارة يف أيام النسك بغري العبادة  : تأثموا ) ٥(
 حـديث  – باب األسـواق التـي كانـت يف اجلاهليـة – كتاب احلج –أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٦(

٢٠٩٨ 



)٤١(

 الحـتامل رشعي , فليس له حكم الرفـع ; بحكمإذا فرس الصحايب اآلية : والثالث  

عية  أو مقاصد الـرشيعة  من النصوص الرشً , أو مستنبطاأن يكون ذلك مستفادا من النبي

 فلـيس لـه حكـم  − أي كلمـة  –ًفـرس الـصحايب مفـردا العامة , فال نجزم برفعـه , وكـذا إذا 

  )١( . من كالم أهل اللسانًالرفع ; الحتامل أن يكون ذلك مستفادا

ويلتحق هبذا إذا ذكر النبي صىل اهللا عليه وسلم حكام حيتـاج إىل رشح , فـرشحه 

حلديث من روايته أو من رواية غريه , هل يكون ذلـك مرفوعـا أم ال الصحايب , سواء كان ا

? 

 أنـه مـن قبيـل املرفـوع , لكـن قـال          ابـن )٢(ظاهر كالم احلاكم يف املـستدرك

والتحقيق أنه ال جيزم بكون مجيع ذلك حيكم برفعه , بـل االحـتامل فيـه واقـع , ": حجر 

  )٣("ه وإال فال , واهللا أعلمفيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة عىل رفع

 وكــذلك إذا كــان لفــظ احلــديث حيتمــل معنيــان أو أكثــر فحملــه الــصحايب عــىل 

 )٤(أحدمها , فهل حيكم برفعه , أو هو موقوف عىل الصحايب ?

                                                                                                                                            
 ٢١٦/ ١ , وتدريب الراوي ١٤٢/ ١ , وفتح املغيث للسخاوي ٥٣١/ ٢كت البن حجر الن) ٧(
/ ٢ , والنكـت البـن حجـر ١/٢١٥ , وتدريب الراوي ١/٢٩٦ للصنعاينتوضيح األفكار : راجع ) ١(

 ٢١٢/  , الوسيط ملحمد أبو شهبه ص٥٣٢
)٢١٧/ ٤) ٢ 
 ٥٣٤/ ٢النكت عىل ابن الصالح ) ٣(



)٤٢(

 الـذهب بالـذهب ": قوله صىل اهللا عليه وسـلم : وقع فيه اخلالف كذلك , ومثاله  

  )٥(.طاب ريض اهللا عنه عىل القبض يف املجلس  , محله عمر بن اخل"ربا إال هاء وهاء 

ّ , فــرسه ابــن عمــر ريض اهللا عــنهام , "ّ البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا ": وحــديث 

 )٦(.بالتفرق باألبدان دون األقوال 

                                                                                                                                            
 ٥٣٤/ ٢راجع النكت البن حجر ) ٤(
 )٢١٧٤( حديث − باب بيع الشعري بالشعري −كتاب البيوع : أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٥(
 )٢١٠٧( حديث − باب كم جيوز اخليار−كتاب البيوع : أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٦(



)٤٣(

 اخلامتة 

 

بعد الفراغ من مباحث هذا املوضوع , خيلص الباحث إىل نتائج مهمة      يف بيان   

ا الصحابة يف الرواية , مما تعترب مرفوعة إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه الصيغ التي استعمله

 :وسلم , وتقسيم ذلك كام ييل 

 :ما يعترب من املرفوع رصاحة , وهو ما يقول فيه الراوي : أوال   

 سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , أو أخربين , أو حدثني , أو شافهني , −١  

 .ونحو ذلك 

 اهللا صىل اهللا عليه وسلم , أو عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ,  وقال رسول−٢  

 .أو ذكر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , ونحو ذلك 

يبلـغ بـه , أو يرويـه , أو يرفعـه , أو :  وما يقول فيـه الـراوي بعـد ذكـر الـصحايب −٣  

 .ينميه , ونحوها 

إىل رسول اهللا  صىل اهللا عليه ما يكون يف صورة املوقوف , وله حكم الرفع : ثانيا   

 :وسلم , وهو كام ييل 

 :ما يقول فيه الصحايب ) أ (   



)٤٤(

 أمرنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بكذا , أو هنانا رسول اهللا    صىل اهللا عليه −١   

 .وسلم عن كذا 

ِ وأمرنا بكذا , أو هنينا عن كذا −٢   ُ ِ. 

ُ وامر فالن بكذا , أو هني فالن عن كذا−٣   ِ ُ , أو أمر , وهني , من غري إضافة ُ ُ. 

 . وأوجب علينا كذا , أو حرم علينا كذا , أو أبيح لنا كذا −٤  

 . ومن السنة كذا , أو مضت السنة بكذا −٥  

 . وكنا نفعل كذا عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , ونحوها −٦  

 إىل زمـن النبـي صـىل  وكنا نفعل كذا , أو نقول كذا , ونحوها , وإن مل يضفها−٧  

 .اهللا عليه وسلم 

 . وكانوا ال يفعلون كذا , ونحوها −٨  

 :ما يقوله الصحايب مما ال جمال لالجتهاد فيه ) ب (   

ــاء −١   ــصص األنبي ــق ونحــوه , أو ق ــدء اخلل ــن ب ــابرة م ــور الغ ــن األم ــاره ع  كإخب

 .والصاحلني قبلنا 

, والفتن , واملالحم , ونحـو  كإخباره عن األمور املستقبلة , كأرشاط الساعة −٢  

 .ذلك 



)٤٥(

 . كإخباره عن األمور الغيبية , كوصف اجلنة والنار , ونحوها −٣   

 كإخبــاره عــام حيــصل بــه أجــر خمــصوص , أو وعــد خمــصوص , أو وعيــد −٤  

 .خمصوص , ونحو ذلك 

ما يفعله الصحايب مما ال جمال لالجتهاد فيه , فينزل عىل أن ذلك عنـده عـن ) ج (   

 . اهللا عليه وسلم النبي صىل

 :ما يقع يف تفسري الصحايب للقرآن , مما هو ) د (   

 سبب نزول آلية , سواء كان له تعلق هبذا السبب , أو بغريه من أصـحاب النبـي −١  

 .صىل اهللا عليه وسلم , أو ألمر حدث يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم 

( آلية من األمور املـشار إليهـا يف  ال جمال لالجتهاد فيه , مما له تعلق بتفسري ا−٢  

 ., كام تقدم ) ب 

وما عدا ذلك من الصيغ الواردة عن الصحابة ريض اهللا عنهم يف الروايات  فهي مـن   

 . املوقوف 

 . هذا , وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني   



)٤٦(

 فهرس اآليات القرآنية 

 

    الصفحة     رقمها                 السورة واآلية

 البقرة  

ُ وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها { ُ ِ َ ُ َُ ُْ َُّ ِ َ{     ٢٧         ١٨٩ 

ْ ليس عليكم { ْ ُْ َ ََ ٌجناحَ َُ {          ٢٧         ١٩٨ 

ْ نساؤكم حرث لكم { ْ ُْ َُ ٌ َ ُ ِ{         ٢٦         ٢٢٣ 

 العنكبوت  

َّ أومل يكفهم أن{ ْْ َِ ِ ْ َ َا أنزلنا عليك الكتاب َ َِ َ ْ َ ْ َ{    ٢٤         ٥١ 



)٤٧(

  واآلثارفهرس األحاديث 

 

    الصفحة           طرف احلديث أو األثر

 ١٤                    أقول فيها برأيي

 ١٥             اهللا أكرب سنة أيب القاسم صىل اهللا عليه وسلم

 ٢٣           با القاسم صىل اهللا عليه وسلمأما هذا فقد عىص أ

 ١٠             نخرج إىل العيدين العواتقأمرنا أن 

 ٢٢               خرين املؤمن عندي بمنزلة كل إ

 ٢٥               أنه صىل الكسوف يف كل ركعة 

 ٢٨                 بيعان باخليار ما مل يتفرقاال

 ٢٣               حدثوا عن أهل الكتاب وال حرج

 ٢٨                 الذهب بالذهب هاء وهاء

 ٢٣                 رش الطعام طعام الوليمة

 ٢١                   الشفاء يف ثالث

 ١٤               الراشدينلفاء عليكم بسنتي وسنة اخل



)٤٨(

 ٥                   فليبلغ الشاهد الغائب 

 ٩           كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا

 ٢١             كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى

 ٢٦               نت األنصار إذا حجوا فجاءواكا

 ٢٧           اهليةكانت عكاظ وجمنة وذو املجاز أسواقا يف اجل

 ٢٦               من أتى امرأته: ليهود تقول كانت ا

 ١٨                   كنا إذا صعدنا كربنا

 ١٩           كنا إذا كنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف سفر

 ١٧         كنا نأكل حلوم اخليل عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 ١٢                   كنا نؤمر بقضاء الصوم

 ١٩                  نجامع فنكسل وال نغسلاكن

  ١٧كنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم زكاة الفطر             

 ٢٠             ّكنا نقول ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حي

 ١٧           كنا نعزل عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ١٧                   كنا نعزل والقرآن ينزل



)٤٩(

 ٥                             كنت أنا وجار يل من األنصار 

 ٩                  لقد هنانا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول

 ١٧                              لو كان يشء ينهانا عنه 

 ١٦             مضت السنة أن العاقة ال حتمل شيئا من دية العمد

 ١٦                 ة أن القاتل ال يرث شيئامضت السن

 ١٣                    ...مضت السنة أن ال تؤخذ الزكاة من نخل وال عنب حتى 

 ١٣                             مضت السنة أن ال تقتل الرسل

 ١٦                              مضت السنة أن ال يغتصب يف قتل النفوس

  ١٣                    دين سبعا ومخسامضت السنة أن يكرب للصالة يف العي

 ١٣                        مضت السنة يف املتالعنني أن ال جيتمعا أبدا

 ٢٣                            من أتى ساحرا أو عرافا

 ٧                                  من أدرك الفجر جنبا فال يصم

 ١٣                              من السنة إذا تزوج الرجل البكر عىل الثيب

 ١٣                               من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر

 ١٣                                    من السنة أن تفتح عىل اإلمام 



)٥٠(

 ١٦                   من السنة تأخري السحور 

 ١٦             من السنة تكبري اإلمام يوم الفطر ويوم األضحى 

 ٢٣                  فيه الناسمن صام اليوم الذي يشك

 ٢٢                 الناس تبع لقريش يف هذا الشأن

 ٥                   نرض اهللا امرأ سمع مقالتي

 ١٦                            هني أن يتقدم بني يدي رمضان بصوم

 ١٦                           هني أن يستنجي الرجل بالبعرة والعظم

 ١٠                   هنينا أن يبيع حارض لباد

 ٧                                 ال ربا إال يف النسيئة 



)٥١(

 فهرس املصادر واملراجع 

 

ت (لـسيف الـدين عـيل بـن أيب عـيل بـن حممـد اآلمـدي :  اإلحكام يف أصول األحكام −

 .م ١٩٨٠ / ١٤٠٠سنة .  بريوت −, دار الكتب العلمية ) ٦٣١

ت (ن عـيل الـشوكاين ملحمـد بـ:  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلـق مـن علـم األصـول −

 .م ١٩٧٩ / ١٣٩٩سنة . , طبعة مصطفى البايب احللبي بمرص ) ١٢٥٠

  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٢٠٤ت(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي : األم  −

ألمحـد حممـد ) : ٧٧٤ت ( الباعث احلثيث رشح اختصار علـوم احلـديث البـن كثـري −

  .١٤١٥الطبعة األوىل .  الرياض −العاصمة دار . شاكر , حتقيق عيل بن حسن احللبي 

 −نـرش وزارة األوقـاف . ملحمـد بـن هبـادر الزركـيش :  البحر املحيط يف أصول الفقـه −

 .م ١٩٩٢ / ١٤١٣.  مرص −الطبعة الثانية , دار الصفوة . الكويت 

طبـع مـع (, ) ٨٠٦ت (أليب الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي  :  التبرصة والتذكرة −

 . بريوت −, دار الكتب العلمية ) تح الباقي عىل ألفية العراقي لزكريا األنصاريف



)٥٢(

جلــالل الــدين عبــدالرمحن بــن أيب بكــر : تــدريب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي  − 

 الريـاض الطبعـة −نرش مكتبة الكـوثر . , حتقيق نظر حممد الفاريايب ) ٩١١ت(السيوطي 

  .١٤١٥الثانية 

املطبـوع مـع ( , ) ٦٧٦ت (ملحيـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي :  تقريب النـواوي −

 )تدريب الراوي للسيوطي 

ــدالرحيم بــن احلــسني : التقييــد واإليــضاح رشح مقدمــة ابــن الــصالح  − أليب الفــضل عب

.  بـريوت −, حتقيق الشيخ حممد راغب الطبـاخ , نـرش دار احلـديث ) ٨٠٦ت (العراقي  

  .١٤٠٥الطبعة الثانية سنة 

ت (ملحفـوظ بـن أمحـد أيب اخلطـاب الكلـوذاين احلنـبيل   : مهيد يف أصول الفقه  الت−

 −نرش مركز البحـث العلمـي بجامعـة   أم القـرى . , حتقيق الدكتور حممد بن عيل ) ٥١٠

 .مكة املكرمة 

أليب عمــر يوســف بــن عبــداهللا بــن  : التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد  −

 . وزارة األوقاف يف اململكة املغربية , نرش) ٤٦٣ت(عبدالرب 



)٥٣(

ت (ملحمــد بــن إســامعيل الــصنعاين        :  توضــيح األفكــار ملعــاين تنقــيح األنظــار − 

.  بـريوت −دار إحيـاء الـرتاث العـريب . , حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد ) ١١٨٢

  .١٣٦٦سنة . الطبعة األوىل 

أليب الـسعادات مبـارك بـن : عليـه وسـلم  جامع األصول من أحاديث الرسـول صـىل اهللا −

  ١٩٤٩ / ١٣٦٨ القاهرة  −, مطبعة السنة املحمدية ) ٦٠٦ت (حممد ابن األثري اجلزري 

, حتقيـق ) ٢٧٩ت(أليب عيسى حممد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي :  جامع الرتمذي −

, ) ٥و٤ج(, وإبراهيم عطوه عوض ) ٣ج(, وحممد فؤاد عبدالباقي ) ٢و١ج(أمحد شاكر 

 . مرص –نرش مصطبى البايب احللبي 

املطبوع مـع (, ) ٢٥٦ت(أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري :  اجلامع الصحيح −

 ) الطبعة السلفية–فتح الباري البن حجر 

ــن − ــازاين وحاشــية اجلرجــاين عــىل خمتــرص املنتهــى األصــويل         الب  حاشــية التفت

 / ١٤٠٣سـنة . الطبعـة الثانيـة .  بـريوت −علميـة دار الكتب ال. احلاجب مع رشح العضد 

 .م ١٩٨٣



)٥٤(

ت (ملوفق الـدين عبـداهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقـديس :  روضة الناظر وجنة املناظر − 

الطبعة الثانية جلامعة اإلمام  حممد بـن سـعود . , حتقيق الدكتور عبدالعزيز السعيد ) ٦٢٠

 .م ١٩٧٩ / ١٣٩٩.  الرياض −اإلسالمية 

, حتقيق      حممد حميي ) ٢٧٥ت(أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين :  السنن −

 . بريوت –نرش دار إحياء الرتاث العريب . الدين عبداحلميد 

, حتقيق حممـد فـؤاد ) ٢٧٥ت(البن ماجة أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني :  السنن −

 . مرص –طبع عيسى البايب احللبي ورشكاه . عبدالباقي 

 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −

 –, نـرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت(أليب بكر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي :  السنن الكربى −

 )هـ ١٣٤٤سنة . مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . ( بريوت 

بعــة , املط) ٦٧٦ت (ملحيــي الــدين حييــى بــن رشف النــووي :  رشح صــحيح مــسلم −

  .١٣٤٩سنة . املرصية ومكتباهتا 

 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −

, حتقيـق حممـد فـؤاد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجـاج القـشريي :  الصحيح −

  . ١٣٤٧الطبعة األوىل . نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه . عبدالباقي 



)٥٥(

ت (حممـد بـن احلـسني الفـراء احلنـبيل    للقـايض أيب يعـىل :  العدة يف أصـول الفقـه − 

 / ١٤٠٠سـنة .  بريوت −, حتقيق الدكتور أمحد سري املباركي , مؤسسة الرسالة ) ٤٥٨

 .م ١٩٨٠

أليب عمرو عثامن بـن عبـدالرمحن الـشهرزوري ) : مقدمة ابن الصالح(  علوم احلديث −

 .قي , مطبوع مع التقييد واإليضاح للعرا) ٦٤٢ت (املعروف بابن الصالح 

, حتقيـق ) ٣٠٣ت ( أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي :  عمل اليوم والليلة −

ســنة . الطبعــة األوىل .  الريــاض −نــرش الرئاســة العامــة لإلفتــاء . الــدكتور فــاروق محــادة 

١٤٠١ .  

ــة احلــديث للعراقــي − ــدالرمحن :  فــتح املغيــث بــرشح ألفي أليب عبــداهللا حممــد بــن عب

نـرش إدارة البحـوث اإلسـالمية باجلامعـة .  حتقيق عيل حسني عيل ,) ٩٠٢ت(السخاوي 

  .١٤١١/١٩٩٠الطبعة األوىل .  اهلند −السلفية  ببنارس 

لنـور الـدين عـيل بـن       أيب بكـر : كشف األستار عن زوائـد البـزار عـىل الكتـب الـستة  −

. ريوت  بـ–نـرش مؤسـسة الرسـالة . , حتقيق حبيب الرمحن األعظمـي ) ٨٠٧ت(اهليثمي 

 .الطبعة األوىل 



)٥٦(

مطبعـة ) ٤٦٣ت (أليب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي :  الكفاية يف علم الرواية − 

 .م ١٩٧٢سنة .  القاهرة −دار السعادة 

, نـرش ) ٧١١ت(أليب الفضل مجال الدين حممد بـن مكـرم ابـن منظـور :  لسان العرب −

 .الطبعة األوىل .  بريوت –دار صار 

, طبعــة ) ٤٧٦ت (أليب إســحاق إبــراهيم بــن عــيل الــشريازي : صــول الفقــه  اللمــع يف أ−

 . م ١٩٣٩ / ١٣٥٨.  القاهرة −مصطفى البايب احللبي 

ــى  − ــصغرى ( املجتب ــسنن ال ــو ال ــسائي ) : وه ــن شــعيب الن ــدالرمحن أمحــد ب أليب عب

 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(

, مطبعـة ) ٦٧٦ت (ملحيي الـدين حيـي بـن رشف النـووي : ذب  املجموع رشح امله−

 .م ١٣٤٧سنة .  القاهرة −التضامن األخوي 

, نـرش ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم :  املستدرك عىل الصحيحني −

 )مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . (  بريوت –دار الكتاب العريب 

) ٥٠٥ت (أليب حامد حممد بن حممد الغـزايل        : م أصول الفقه  املستصفى يف عل−

  .١٣٢٢, الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق سنة 



)٥٧(

, حتقيـق عبـداخلالق ) ٢٣٥ت(أليب بكر عبـداهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة : املصنف  − 

 . اهلند –نرش الدار السلفية . األفغاين 

, حتقيـق محـدي ) ٣٦٠ت(ليامن بـن أمحـد الطـرباين أليب القاسم س:  املعجم الكبري −

 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . عبداملجيد السلفي 

, حتقيــق ) ٤٠٥ت (أليب عبــداهللا حممــد بــن عبــداهللا احلــاكم :  معرفــة علــوم احلــديث −

 .م ١٩٧٧الطبعة الثانية سنة .  بريوت −املكتب التجاري . معظم حسني 



)٥٨(

. , حتقيـق حممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ١٧٩ت (لإلمام مالك بن أنس األصبحي :  املوطأ − 

 .م ١٩٥١ / ١٣٧٠.  القاهرة −دار إحياء الكتب العربية 

أليب الفـضل أمحـد بـن عـيل بـن :  نزهة النظر رشح نخبة الفكر يف مصطلح أهـل األثـر −

بــة مكت. , حتقيــق الــدكتور حممــد عــوض وحممــد الــصباغ ) ٨٥٢ت (حجــر العــسقالين 

  .١٣٩٩سنة .  دمشق −الغزايل 

أليب الفــضل أمحـد بـن عــيل بـن حجـر العــسقالين :  النكـت عـىل كتــاب ابـن الـصالح −

نــرش املجلــس العلمــي يف اجلامعــة . حتقيــق الــدكتور ربيــع بــن هــادي عمــري ) ٨٥٢ت(

  .١٤٠٤اإلسالمية باملدينة النبوية الطبعة األوىل سنة 

ــر − ــة يف غريــب احلــديث واألث ــن األثــري : النهاي ــن حممــد اب ــارك ب ــسعادات املب  أليب ال

 .نرش املكتبة اإلسالمية . , حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي ) ٦٠٦ت(اجلزري 



)٥٩(

 فهرس املوضوعات 

 

    الصفحة                        املوضوع

 ١                                    املقدمة

 ٣                                    تمهيد ال

 ٥                                    الفصل األول 

 ٦                                صيغ الرواية عند الصحابة

  ٧         سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم    : قول الصحايب : املبحث األول 

  ٧                  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  : قول الصحايب : املبحث الثاين 

 أمرنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قول الصحايب : املبحث الثالث 

 ٩            أو هنانا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن كذا    

ُأمرنا بكذا أو هنينا عن كذا: قول الصحايب : املبحث الرابع  ِ                   ١٠ 

 ١٣                     من السنة كذا , أو مضت السنة بكذا : قول الصحايب 

 ١٥                                        أمرنا بكذا ونحوها: التابعي ول ق

 ١٥                         من السنة كذا ونحوها: قول التابعي 



)٦٠(

 ١٥                  من السنة: قول سعيد بن املسيب  

 ١٦            كنا نفعل كذا ونحوها: قول الصحايب : املبحث اخلامس 

 ٢٠                     كنا نفعل كذا: قول التابعي 

 ٢١                        الفصل الثاين

 ٢١                    يبلغ به ونحوها: قول التابعي بعد ذكر الصحايب : املبحث األول 

  ٢٢                       يرفعه أو ينميه ونحوها: قول الراوي من غري ذكر الصحايب 

 ٢٢                         إذا قال الصحايب عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يرفعه

 ٢٣                       يف قول الصحايب فيام ال جمال للرأي فيه: املبحث الثاين 

 ٢٥                          إذا فعل الصحايب فعال مما ال جمال للرأي فيه

 ٢٥                          ما جاء عن التابعني مما ال جمال للرأي فيه

 ٢٦                           الصحايب للقرآن يف تفسري: املبحث الثالث 

 ٢٩                  ة                                           اخلامت

 ٣١                                   الفهارس العامة

 ٣١                                  فهرس اآليات القرآنية

 ٣٢                    فهرس األحاديث واآلثار



)٦١(

 ٣٥                    راجعفهرس املصادر وامل 

 ٤٠                           فهرس املوضوعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


